
          Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Muriaé-Prev (12/08/2019) 

Aos doze dias do mês de agosto de 2019, às nove horas e trinta minutas, na sede do 
Fundo Previdenciário de Muriaé, nesta cidade, reuniram-se os membros efetivos e 

suplentes do Comitê de Investimentos. Foi confirmada a presença nominal dos 
membros: Stelamaris Schuenck Barbosa Resende, Alessandro Rodrigues Campos, 
Antônio José Pereira de Oliveira, Renata Ramos de Lacerda, Marcilene Adriana da 

Silva, Rogéria Rodrigues de Souza Oliveira, Gladson Rodrigues Gomes Campos e 
Pedro Alves Vieira Júnior, e a ausência justificada de Pedro Cândido Rodrigues 

Barbosa. Foram habilitados para voto: Stelamaris Schuenck Barbosa Resende, 
Alessandro Rodrigues Campos, Antônio José Pereira de Oliveira, Renata Ramos de 
Lacerda, Marcilene Adriana da Silva, Rogéria Rodrigues de Souza Oliveira e Gladson 

Rodrigues Gomes Campos. Após a verificação de quórum com a maioria dos 
membros e aprovação por unanimidade dos votos presentes, foi instalada a sessão 
pelo Sr. Presidente do Comitê de Investimentos do Muriaé-Prev que apresentou aos 

membros a posição e leitura sobre o cenário econômico atual na visão do consultor 
financeiro em investimentos Sr. Paulo di Blasi, que recomenda para o mês de 

agosto, a calibragem da carteira do Muriaé-Prev entre 20% e 25% da carteira em 
fundos IRF-M 1 e DI, e entre 75% e 80% da carteira distribuídos em Fundos 
Flexíveis, IDKA, Alocação Dinâmica/Estratégica, IMA B, IMA B ATIVO, IMA B5, IMA 

B 5+ e FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL EM ATÉ 10%, segundo perfil de conservador 
a moderado para o momento. Segundo o Sr. Di Blasi, no último dia do mês de julho, 
na reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) houve corte 

na taxa básica de juro do país, em tentativa de estimular a economia, que ainda não 
conseguiu engatar recuperação. O colegiado reduziu a Selic em 0,50 ponto 

percentual, de 6,5% para 6% ao ano. Com a decisão, o colegiado renovou a mínima 
histórica da taxa. Na sequência, a agenda econômica permanece a mesma. Neste 
período de recesso parlamentar as expectativas ficam por conta da retomada da 

votação da reforma da previdência. A aprovação da reforma da Previdência em 
primeiro turno, na Câmara dos Deputados, em julho, representou fator adicional 

para o corte na Selic. No que tange à conjuntura internacional, o Federal Reserve 
(FED, o banco central americano) também cortou a taxa de juros dos EUA. Com a 
decisão de 31 de julho, a taxa de juro passou para patamar entre 2% e 2,25% ao 

ano, conforme já era esperado pelo mercado. Como justificativa para o corte, o FED 
citou inflação fraca e os desenvolvimentos globais. Mas o cenário se mantém 
desafiador, por conta das disputas comerciais entre Estados Unidos e China. Em 

termos macroeconômicos, o mercado projeta cenário benéfico para a taxa de 
inflação. Após o desempenho fraco da economia brasileira no primeiro trimestre o 

mercado faz novas aposta em novos cortes da Selic da taxa SELIC (taxa básica de 
juro) para 2019, com a expectativa de encerrar o ano em 5,50%. Os dados de 
mercado (IBGE) mostram inflação (IPCA) sob controle dentro do intervalo da meta 

traçada pelo governo. Para 2019, os economistas das instituições financeiras 
trabalham com estimativa de inflação de 3,83%. O destaque negativo fica por conta 

das constantes revisões para baixa da taxa de crescimento da economia (PIB). 
Analistas projetam crescimento inferior a 1% para 2019, o que reforça o ritmo lento 
de recuperação da atividade econômica. O Governo tem anunciado medidas para 

incentivo da economia, dentre as quais a utilização do FGTS, com disponibilização 
de saques para os trabalhadores. As taxas de juro praticadas pelos Títulos Públicos 
Federais tiveram redução expressiva no mercado secundário. Reflete as apostas do 

mercado financeiro na redução da taxa de juro SELIC em 2019. Daqui em diante, o 
mercado deverá ficar em compasso de espera. A consolidação de um cenário de 

recuperação para a economia dependerá da capacidade de implementação do 
cronograma de reformas pelo novo Governo. A carteira de investimentos do Muriaé-
Prev encerrou o mês de julho de 2019 com a rentabilidade de 0,9855%, contra uma 



meta atuarial de 0,68%. O Presidente do Comitê procedeu a abertura da etapa dos 
debates e indicações, as quais, de autoria do membro Sra. Marcilene Adriana da 
Silva: 
• RESGATE DO VALOR DE R$ 6.500.000,00 (SEIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS) DO 

FUNDO DE INVESTIMENTOS BANCO DO BRASIL IRFM 1, TRANSFERÊNCIA E 
REALOCAÇÃO NOS SEGUINTES BANCOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS;  

• R$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS) PARA ALOCAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, NO FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA SMALL CAPS ATIVO; 

• R$ 3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE REAIS) PARA ALOCAÇÃO NO BANCO ITAÚ S/A., 
NOS SEGUINTES FUNDOS DE INVESTIMENTOS: 
A) R$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS) NO FUNDO DE INVESTIMENTOS ITAÚ 

SOBERANO IRFM 1 TP; 
B) R$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS) NO FUNDO DE INVESTIMENTOS ITAÚ 

RENDA FIXA IMA B ATIVO FIC FI; 

• R$ 1.500.000,00 (HUM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS) PARA ALOCAÇÃO NO BANCO 
BRADESCO S/A., NO FUNDO DE INVESTIMENTOS BRADESCO FI RF IDKA PRE 2; 

• OS APORTES RELATIVOS AOS REPASSES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 DEVERÃO SER 

ALOCADOS NO FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 T. PUB.RF. 

As proposições foram aprovadas pela unanimidade dos votos presentes. Concluída a 
votação acima, foi consignado pelo presidente do Comitê, que as deliberações e 
demais consignações serão encaminhadas à presidência do Muriaé-Prev para as 

providências cabíveis a serem processadas. Encerrada a pauta dos trabalhos e nada 
mais havendo, o presidente do Comitê de Investimentos do Muriaé-Prev agradeceu a 

presença de todos e declarou encerrada a reunião às 11:30 h, na qual eu, 
Alessandro Rodrigues Campos, lavrei a presente ata e que vai assinada pelos 
membros presentes à reunião. 
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Muriaé, 12 de agosto de 2019. 


